ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/17-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 84/2020
Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο
«Προμήθεια μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
ΘΕΜΑ:
αναγκών» του Δήμου Βελβεντού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Μακεδονία» - Ορισµός Eπιτροπής Διερεύνησης Τιµών
Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 17 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
20.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
κεκλεισμένων των θυρών, στη Νέα Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί
της οδού Αγίας Τριάδας 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19»
σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2153/12-08-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Παπαδημητρίου Ζήνων
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
Τζάτσου Βάϊα
2 Κουκάλης Ζήνων
Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μυλωνά Κατίνα
Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκανοι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του
Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 2029/30-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΡΧ7ΛΨ-ΟΟ3)
πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης 124, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4417, Έκδοση 1/0) για την
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Προτεραιότητα 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Δράσεις πρόληψης,
αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».
Η Δράση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτων αναγκών. Ενδεικτικά περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού
αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων και καταστροφών συμπεριλαμβανομένης και
της προμήθειας μηχανημάτων στο πλαίσιο υποστήριξης του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω προκήρυξης με σκοπό την πρόληψη των ειδικών
κινδύνων λόγω πυρκαγιάς και πλημμύρας συνέπεια έντονων καιρικών φαινομένων
αλλά και για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και για την
αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων από το Δήμο
Βελβεντού, προτείνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. Η πράξη θα περιλαμβάνει την προμήθεια
δύο μηχανημάτων έργου ήτοι ενός διαμορφωτή γαιών και ενός φορτωτή.
Η τεκμηρίωση της προμήθειας αναλύεται στην Έκθεση Αναγκαιότητας –
Σκοπιμότητας Προμήθειας ενός Διαμορφωτή Γαιών και ενός Φορτωτή που συνέταξε
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού και η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα
μέλη του Συμβουλίου προς έγκριση.
Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι θεομηνίες που έπληξαν το Δήμο Βελβεντούτον Ιούλιο
και Αύγουστο 2020 και που σύμφωνα με τον Παράρτημα 1 Προσθήκη 1 του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», είχαν τη μορφή των έντονων
καιρικών φαινομένων, καταιγίδες και βροχοπτώσεις, φυσικά αίτια, τα οποία
δημιούργησαν δευτερογενώς φαινόμενα κατολισθήσεων διαβρώσεων εδαφών,
πτώσεις λίθων με βλαπτικές συνέπειες στα δίκτυα και τις υποδομές του Δήμου,
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της προμήθειας
μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Επιπλέον για την υποβολή πρότασηςχρηματοδότησης της πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στο εν λόγω πρόγραμμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού συντάσσει μελέτη με τις απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές.
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελεί σύμφωνα με την παρ. 5.3 της
πρόσκλησης η «σχετική τεκμηρίωση και τα αποτελέσματα έρευνας».
Για την τεκμηρίωση του κόστους των υπό προμήθεια μηχανημάτων,προτείνεται η
συγκρότησηΕπιτροπής Διερεύνησης Τιμών με τον ορισμό των υπαλλήλων του
Δήμου Βελβεντού που απαρτίζουν ήδη την επιτροπή γνωµοδότησης για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών του ∆ήµου του έτους 2020 βάσει της υπό αρ. 90/2019
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριµένα προτείνονται οι παρακάτω υπάλληλοι του ∆ήµου Βελβεντού:
1.
Γάγας Χαρίλαος, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
2.
Μαργιούλα Ευαγγελία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού
3.Καρακίτσιος Νικόλαος, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
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Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να συντάξει: α) Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης
τιµών, με βάση έρευνα και σχετικές προσφορές από τουλάχιστον δύο ή τρεις
προµηθευτές.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει
Α. Την έκθεση αναγκαιότητας - σκοπιμότητας Προμήθειας δύο μηχανημάτων έργου,
ενός διαμορφωτή γαιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή την υποβολή αιτήματος
χρηματοδότησης
της
πράξης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
Β. τη συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών και να ορίσει τα µέλη αυτής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και προκειμένου ο Δήμος
Βελβεντού να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στα πλαίσια
της πρόσκλησης 124 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4417).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει
Α. Την έκθεση αναγκαιότητας - σκοπιμότητας προμήθειας δύο μηχανημάτων
έργου, ενός διαμορφωτή γαιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτήόπως συντάχθηκε
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την προμήθεια ενός
διαμορφωτή γαιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή με έργο τη σύνταξη
πρακτικού διερεύνησης τιμών με βάση σχετικές προσφορές από τουλάχιστον δύο
προμηθευτές.
Ορίζει µέλη της εν λόγω Επιτροπής τους υπαλλήλους του ∆ήµου
Βελβεντού, οι οποίοι απαρτίζουν ήδη την επιτροπή γνωµοδότησης για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών του ∆ήµου Βελβεντού του έτους 2020 βάσει της με αρ.
90/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
1.
Γάγας Χαρίλαος, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
2.
Μαργιούλα Ευαγγελία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού
3.
Καρακίτσιος Νικόλαος, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.

Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 18 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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